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Lista wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami 
 
 
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2087 z późn. zm.) organem wyspecjalizowanym, do kompetencji którego należy przeprowadzanie kontroli wprowadzonej do obrotu aparatury, w tym urządzeń 
radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. 
 
Jeżeli w wyniku kontroli Prezes UKE stwierdzi, że wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań, może zakazać dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, 
konsumentowi i sprzedawcy na czas trwania postępowania kontrolnego. Jednocześnie w stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu (producenta, jego 
upoważnionego przedstawiciela bądź importera) wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów 
niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami na podstawie art. 41 ustawy. W przypadku nie usunięcia niezgodności przez wprowadzającego wyrób do obrotu 
Prezes UKE może nakazać wycofanie wyrobu z obrotu lub zakazać dalszego przekazywania wyrobu. Jednocześnie podmioty wprowadzające do obrotu 
wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami podlegają odpowiedzialności karnej. 
Wyroby niezgodne mogą wywoływać zaburzenia elektromagnetyczne w pracy innych urządzeń działających w tym środowisku lub same nie posiadają 
wymaganej odporności na zaburzenia elektromagnetyczne. 
 
Lista zawiera dane o wyrobach niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi, w odniesieniu do których Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał w 
stosunku do wprowadzających wyroby do obrotu decyzje administracyjne: 

1) zakazujące na okres nie dłuższy niż 2 miesiące dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy (art. 40k ust. 1 ustawy), 
2) przedłużające zakaz przekazywania wyrobu do czasu zakończenia postępowania administracyjnego (art. 40k ust. 2 ustawy), 
3) - nakazujące wycofanie wyrobu z obrotu (art. 41c ust. 3, pkt. 1 ustawy) 

- zakazujące dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy (art. 41c ust. 3, pkt. 2 ustawy) 
- ograniczające dalsze przekazywanie wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy (art. 41c ust. 3, pkt. 3 ustawy) 

 - nakazujące stronie postępowania powiadomienie konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi 
wymaganiami, określając termin i sposób ich powiadomienia (art. 41c ust. 3, pkt. 4 ustawy) 

 
Informacje o stwierdzonych wyrobach niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi są także przekazywane do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów, który prowadzi Informatyczny System Nadzoru Rynku HERMES. 
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Data 
wydania 
decyzji 

administra
cyjnej 

Rodzaj wydanej 
decyzji 

administracyjnej 
Nazwa wyrobu Producent Wprowadzający 

do obrotu 
Przeznaczenie 

wyrobu 
Zakres naruszeń wymagań 

zasadniczych 

2006-05-04 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
Wprowadzający 
dobrowolnie zaprzestał 
dalszego przekazywania 
wyrobu użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy 

Karta PCI Adapter 
Pentagram 
Nr modelu: Hornet 
10/100 PCI 

Brak danych o 
producencie 

Multimedia Vision 
Sp. J., 
Warszawa 

Karta sieciowa LAN Urządzenie nie spełnia 
wymagań normy 
zharmonizowanej w zakresie 
zaburzeń wspólnych na 
przyłączach 
telekomunikacyjnych 

2006-02-21 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
Wprowadzający 
dobrowolnie zaprzestał 
dalszego przekazywania 
wyrobu użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy 

CB RADIO 1001Z 
marki MIDLAND 

Midland Radio 
Corporation 
1120 Clay Street 
North Kansas City
MO, 64116 
Kraj pochodzenia 
wyrobu:  
Tajlandia 

DAK Electronics 
Janusz Brzeziński, 
Warszawa 

Łączność radiowa Urządzenie nie spełnia 
wymagań normy 
zharmonizowanej w 
zakresie: 
• Emisji niepożądanych 

nadajnika w stanie 
nadawania 

• Częstotliwości nadajnika 
podczas załączania i 
wyłączania 

• Maks. czułości odbiornika 

2006-03-17 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 

CB RADIO 1001Z 
marki MIDLAND 

Midland Radio 
Corporation 
1120 Clay Street 
North Kansas City
MO, 64116 
Kraj pochodzenia 

Canex Kazimierz 
Kaniewski, 
Warszawa 

Łączność radiowa Urządzenie nie spełnia 
wymagań normy 
zharmonizowanej w 
zakresie: 
• Emisji niepożądanych 

nadajnika w stanie 
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Data 
wydania 
decyzji 

administra
cyjnej 

Rodzaj wydanej 
decyzji 

administracyjnej 
Nazwa wyrobu Producent Wprowadzający 

do obrotu 
Przeznaczenie 

wyrobu 
Zakres naruszeń wymagań 

zasadniczych 

miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
W stosunku do 
wprowadzającego wyrób 
do obrotu, w wyniku 
postępowania 
administracyjnego 
27 września 2006 r. 
wydana została decyzja 
nakazująca wycofanie 
wyrobu z obrotu (na 
podst. art. 41c ust. 3 pkt 
1 i ust. 8 ustawy) 

wyrobu:  
Tajlandia 

nadawania 
• Częstotliwości nadajnika 

podczas załączania i 
wyłączania 

 

2006-02-21 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
Wprowadzający 
dobrowolnie zaprzestał 
dalszego przekazywania 
wyrobu użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy 

CB RADIO PRO 
510 XL marki 
UNIDEN 

UNIDEN 
AMERICA 
CORPORATION 
4700 AMON 
CARTER 
BOULEVARD 
Kraj pochodzenia 
wyrobu:  
Chiny 

DAK Electronics 
Janusz Brzeziński, 
Warszawa 

Łączność radiowa Urządzenie nie spełnia 
wymagań normy 
zharmonizowanej w 
zakresie: 
• Mocy w kanale sąsiednim 
• Emisji niepożądanych 

nadajnika w stanie 
nadawania 

2006-07-10 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 

CB RADIO PRO 
510 XL marki 
UNIDEN 

UNIDEN 
AMERICA 
CORPORATION 
4700 AMON 
CARTER 
BOULEVARD 
Kraj pochodzenia 

Canex Kazimierz 
Kaniewski, 
Warszawa 

Łączność radiowa Urządzenie nie spełnia 
wymagań normy 
zharmonizowanej w 
zakresie: 
• Emisji niepożądanych 

nadajnika w stanie 
nadawania 
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Data 
wydania 
decyzji 

administra
cyjnej 

Rodzaj wydanej 
decyzji 

administracyjnej 
Nazwa wyrobu Producent Wprowadzający 

do obrotu 
Przeznaczenie 

wyrobu 
Zakres naruszeń wymagań 

zasadniczych 

art. 40k ust. 1 ustawy) 
W stosunku do 
wprowadzającego wyrób 
do obrotu, w wyniku 
postępowania 
administracyjnego 
17 listopada 2006 r. 
wydana została decyzja 
nakazująca wycofanie 
wyrobu z obrotu (na 
podst. art. 41c ust. 3 pkt 
1 i ust. 8 ustawy) 

wyrobu:  
Chiny 

• Częstotliwości nadajnika 
podczas załączania i 
wyłączania 

 

2006-02-21 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
Wprowadzający 
dobrowolnie zaprzestał 
dalszego przekazywania 
wyrobu użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy 

CB RADIO PRO 
520 XL marki 
UNIDEN 

UNIDEN 
AMERICA 
CORPORATION 
4700 AMON 
CARTER 
BOULEVARD 
Kraj pochodzenia 
wyrobu:  
Chiny 

DAK Electronics 
Janusz Brzeziński, 
Warszawa 

Łączność radiowa Urządzenie nie spełnia 
wymagań normy 
zharmonizowanej w 
zakresie: 
• Mocy w kanale sąsiednim 
• Emisji niepożądanych 

nadajnika w stanie 
nadawania 

2006-07-10 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 

CB RADIO PRO 
520 XL marki 
UNIDEN 

UNIDEN 
AMERICA 
CORPORATION 
4700 AMON 
CARTER 
BOULEVARD 
Kraj pochodzenia 
wyrobu:  

Canex Kazimierz 
Kaniewski, 
Warszawa 

Łączność radiowa Urządzenie nie spełnia 
wymagań normy 
zharmonizowanej w 
zakresie: 
• Mocy w kanale sąsiednim 
• Częstotliwości nadajnika 

podczas załączania i 
wyłączania 
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Data 
wydania 
decyzji 

administra
cyjnej 

Rodzaj wydanej 
decyzji 

administracyjnej 
Nazwa wyrobu Producent Wprowadzający 

do obrotu 
Przeznaczenie 

wyrobu 
Zakres naruszeń wymagań 

zasadniczych 

W stosunku do 
wprowadzającego wyrób 
do obrotu, w wyniku 
postępowania 
administracyjnego 
17 listopada 2006 r. 
wydana została decyzja 
nakazująca wycofanie 
wyrobu z obrotu (na 
podst. art. 41c ust. 3 pkt 
1 i ust. 8 ustawy) 

Chiny  

 2005-12-27
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
Wprowadzający 
dobrowolnie wycofał 
wyrób z obrotu 

Suszarka do 
włosów marki 
SAPIR 
Nr modelu: SP-
1100-F 

Brak danych o 
producencie 
Kraj pochodzenia: 
Chiny 

E&S Sp. z o.o., 
Raszyn 

Suszenie włosów Niespełnianie wymagań 
zasadniczych w zakresie 
napięcia i mocy na zaciskach 
zasilania 

2006-03-08 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
W wyniku postępowania 
administracyjnego 
wprowadzający wycofał 
wyrób z obrotu. 

Maszyna do 
szycia marki MTM 
Nr modelu: MM-
307C 

Linia Szycia M. 
Piłat z siedzibą w 
Poznaniu 

Linia Szycia M. 
Piłat z siedzibą w 
Poznaniu 

Maszyna do szycia 
typu domowego 

Niespełnianie wymagań 
normy zharmonizowanej w 
zakresie napięcia zaburzeń 
na zaciskach sieciowych 
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Data 
wydania 
decyzji 

administra
cyjnej 

Rodzaj wydanej 
decyzji 

administracyjnej 
Nazwa wyrobu Producent Wprowadzający 

do obrotu 
Przeznaczenie 

wyrobu 
Zakres naruszeń wymagań 

zasadniczych 

2005-12-09 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
Wprowadzający do 
obrotu dobrowolnie 
wycofał wyrób z obrotu 

Aparat 
telefoniczny TT 
158 Marcel 

MESCOMP 
TELCOM S.A. 
z siedzibą w 
Warszawie 

MESCOMP 
TELCOM S.A. 
z siedzibą w 
Warszawie 

Prowadzenie rozmów 
telefonicznych 

Urządzenie nie spełnia 
wymagań zasadniczych w 
zakresie odporności na pole 
elektromagnetyczne o 
częstotliwości. radiowej oraz 
odporności na zaburzenia 
przewodzone 

2006-06-20 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
Wprowadzający 
dobrowolnie zaprzestał 
dalszego przekazywania 
wyrobu użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy 

Telewizor 
turystyczny 5,5" 
Shark 
Nr modelu: 
SH1404 B&W 

Brak danych o 
producencie 
Kraj pochodzenia 
wyrobu: Korea 
Północna 

Manta Multimedia 
Sp. z o.o., 
Warszawa 

Odbiór stacji 
radiowych i 
telewizyjnych 

Niespełnianie wymagań 
normy zharmonizowanej w 
zakresie: 
Odporności na sygnały 
niepożądane doprowadzone 
do wejścia antenowego; 
Odporności na sygnały 
niepożądane doprowadzone 
do zacisków zasilania; 
Odporności na prądy 
indukowane doprowadzone 
do wejścia antenowego; 
Napięcia zaburzeń na 
zaciskach antenowych 

2006-08-09 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
W stosunku do 

Radiomagnetofon 
kasetowy 
KEDISON 
Nr modelu: KE-
111 

Brak danych o 
producencie 
Kraj pochodzenia 
wyrobu: Chiny 

S-Logic Group, 
Gdynia 

Do zastosowań 
domowych 

Niespełnianie wymagań 
normy zharmonizowanej PN-
EN 55013:2004 w zakresie 
natężenia pola zaburzeń 
radioelektrycznych 
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Data 
wydania 
decyzji 

administra
cyjnej 

Rodzaj wydanej 
decyzji 

administracyjnej 
Nazwa wyrobu Producent Wprowadzający 

do obrotu 
Przeznaczenie 

wyrobu 
Zakres naruszeń wymagań 

zasadniczych 

wprowadzającego wyrób 
do obrotu, w wyniku 
postępowania 
administracyjnego 
14 maja 2007 r. wydana 
została decyzja 
nakazująca wycofanie 
wyrobu z obrotu (na 
podst. art. 41c ust. 3 pkt 
1 i ust. 8 ustawy) 

2006-07-20 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
Wprowadzający 
dobrowolnie wycofał 
wyrób z obrotu 

Energooszczędna 
świetlówka 
kompaktowa 
Balux 
Nr modelu: 
Energy saver 11W

Sulimar Sp. z o.o. 
z siedzibą w 
Piotrkowie 
Trybunalskim 

Sulimar Sp. z o.o. 
z siedzibą w 
Piotrkowie 
Trybunalskim 

Do oświetlenia 
pomieszczeń 
biurowych, hal, 
magazynów, 
pomieszczeń 
domowych, oraz 
oświetlenia na 
zewnątrz 

Niespełnienie wymagań 
normy zharmonizowanej PN-
EN 55015:2005 w zakresie 
napięcia zaburzeń na 
zaciskach sieciowych 

- 
 
 

- 
Wprowadzający 
dobrowolnie zaprzestał 
dalszego przekazywania 
wyrobu użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy 

CB RADIO PRO 
510 XL marki 
UNIDEN 

UNIDEN 
AMERICA 
CORPORATION 
 

RADPOL 
Bogusław Bogucki 
Jerzy Popiel 
z siedzibą w 
Opolu 

Łączność radiowa Urządzenie nie spełnia 
wymagań normy 
zharmonizowanej w 
zakresie: 
• Emisji niepożądanych 

nadajnika w stanie 
nadawania 

• Częstotliwości nadajnika 
podczas załączania i 
wyłączania 

2006-07-28 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 

Transformator 
elektroniczny 
Kwazar 

Bartosz 
Zacharewicz 
„Kwazar” z 

Bartosz 
Zacharewicz 
„Kwazar” z 

Zasilanie żarówek 
halogenowych 

Urządzenia nie spełniają 
wymagań norm 
zharmonizowanych w 
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Data 
wydania 
decyzji 

administra
cyjnej 

Rodzaj wydanej 
decyzji 

administracyjnej 
Nazwa wyrobu Producent Wprowadzający 

do obrotu 
Przeznaczenie 

wyrobu 
Zakres naruszeń wymagań 

zasadniczych 

konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
Wprowadzający 
dobrowolnie wycofał 
wyrób z obrotu 

Nr modelu: TE 
150W 

siedzibą w Opolu siedzibą w Opolu zakresie napięcia zaburzeń 
na zaciskach sieciowych 

2006-10-05 
 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
W toku postępowania 
administracyjnego 
wprowadzający 
dobrowolnie wycofał 
wyrób z obrotu. 

Oprawa 
oświetleniowa 
ręczna do 
świetlówek Kanlux
Nr modelu: 
TOE10-12V 

KANLUX Spółka z 
o.o. z siedzibą w 
Radzionkowie 

KANLUX Spółka z 
o.o. z siedzibą w 
Radzionkowie 

Lampa ręczna do 
świetlówek 

Wyrób nie spełnia wymagań 
normy zharmonizowanej w 
zakresie napięcia zaburzeń 

2006-11-13 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
W toku postępowania 
administracyjnego 
wprowadzający wycofał 
wyrób z obrotu. 
 

Zasilacz 
elektroniczny do 
żarówek 
halogenowych 
XENEX, 
Nr modelu: ET-
60W 

Candellux Lighting 
Sp. z o.o. z 
siedzibą w 
Zielonce 

Candellux Lighting 
Sp. z o.o. z 
siedzibą w 
Zielonce 

Do zasilania lamp 
halogenowych 

Wyrób nie spełnia wymagań 
zasadniczych w zakresie 
napięcia zaburzeń na 
zaciskach sieciowych 
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Data 
wydania 
decyzji 

administra
cyjnej 

Rodzaj wydanej 
decyzji 

administracyjnej 
Nazwa wyrobu Producent Wprowadzający 

do obrotu 
Przeznaczenie 

wyrobu 
Zakres naruszeń wymagań 

zasadniczych 

2006-11-13 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
W toku postępowania 
administracyjnego 
wprowadzający wycofał 
wyrób z obrotu.  

zasilacz 
elektroniczny do 
zarówek 
halogenowych 
XENEX 
Nr modelu: ET-
150W 

Candellux Lighting 
Sp. z o.o. z 
siedzibą w 
Zielonce 

Candellux Lighting 
Sp. z o.o. z 
siedzibą w 
Zielonce 

Do zasilania lamp 
halogenowych 

Wyrób nie spełnia wymagań 
zasadniczych w zakresie 
napięcia zaburzeń na 
zaciskach sieciowych 

2006-11-10 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
Obecnie toczy się 
postępowanie 
administracyjne 
stosunku do 
wprowadzającego wyrób 
do obrotu. 
12 stycznia 2007 r. 
wydana została decyzja 
o przedłużeniu zakazu 
do czasu zakończenia 
postępowania 
administracyjnego. 
 

Radiotelefon CB 
Uniden 
Nr modelu: PRO 
510XL 

UNIDEN Protrade Wojciech 
Kaniewski z 
siedzibą w 
Konstancinie - 
Jeziorna 

Łączność radiowa Niespełnienie wymagań 
normy zharmonizowanej w 
zakresie: 
• skutecznej mocy 

promieniowania 
• mocy w kanale 

sąsiednim 

2006-11-10 Zakaz dalszego Radiotelefon CB UNIDEN Protrade Wojciech Łączność radiowa Niespełnienie wymagań 
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Data 
wydania 
decyzji 

administra
cyjnej 

Rodzaj wydanej 
decyzji 

administracyjnej 
Nazwa wyrobu Producent Wprowadzający 

do obrotu 
Przeznaczenie 

wyrobu 
Zakres naruszeń wymagań 

zasadniczych 

 
 

przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
Obecnie toczy się 
postępowanie 
administracyjne w 
stosunku do 
wprowadzającego wyrób 
do obrotu. 
12 stycznia 2007 r. 
wydana została decyzja 
o przedłużeniu. zakazu 
do czasu zakończenia 
postępowania 
administracyjnego. 

Uniden 
Nr modelu: PRO 
520XL 

Kaniewski z 
siedzibą w 
Konstancinie - 
Jeziorna 

normy zharmonizowanej w 
zakresie: 
• skutecznej mocy 

promieniowania 
• mocy w kanale 

sąsiednim 

2006-11-14 
 
 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
W toku postępowania 
administracyjnego 
wprowadzający wycofał 
wyrób z obrotu. 

Blender Łucznik, 
Nr modelu: SM-
5006S 

Z.S.E. ASPA Sp. z 
o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu 

Z.S.E. ASPA Sp. z 
o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu 

Mieszanie i 
rozdrabnianie 
produktów 
spożywczych 

Badany wyrób nie spełnia 
wymagań norm w zakresie 
napięcia zaburzeń na 
zaciskach sieciowych oraz 
mocy zaburzeń 
radioelektrycznych 

2006-08-08 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 

Telewizor Watson 
SF1411 

SIG GmbH 
z siedzibą w 
Niemczech 

SIG GmbH 
z siedzibą w 
Niemczech 

odbiór programów TV Badane urządzenie nie 
spełnia normy 
zharmonizowanej w 
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Data 
wydania 
decyzji 

administra
cyjnej 

Rodzaj wydanej 
decyzji 

administracyjnej 
Nazwa wyrobu Producent Wprowadzający 

do obrotu 
Przeznaczenie 

wyrobu 
Zakres naruszeń wymagań 

zasadniczych 

konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
W stosunku do 
wprowadzającego wyrób 
do obrotu, w wyniku 
postępowania 
administracyjnego 31 
maja 2007 r. wydana 
została decyzja 
nakazująca wycofanie 
wyrobu z obrotu (na 
podst. Art. 41c, ust. 3 
pkt1 i ust. 9 ustawy) 

zakresie: natężenia pola 
zaburzeń radioelektrycznych  

2007-04-20 
 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
31 sierpnia 2007 r. 
wydana została decyzja 
o przedłużeniu zakazu 
do czasu zakończenia 
postępowania 
administracyjnego. 

Robot kuchenny 
HAND MIXER 
Mishaela FA-5266 
FIRST AUSTRIA 
 

TIMETRON Co. 
Ltd  
TZS FIRST 
AUSTRIA 

TIMETRON Co. 
Ltd 
TZS FIRST 
AUSTRIA 

Mieszanie i 
rozdrabnianie 
produktów 
spożywczych 

Badane urządzenie nie 
spełnia wymagań normy w 
zakresie napięcia zaburzeń 
na zaciskach sieciowych 

2007-05-17 
 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 

Blender HAND 
BLENDER FA-
5290 FIRST 
AUSTRIA 

TIMETRON Co. 
Ltd 
TZS FIRST 
AUSTRIA 

TIMETRON Co. 
Ltd 
TZS FIRST 
AUSTRIA 

Mieszanie i 
rozdrabnianie 
produktów 
spożywczych 

Badane urządzenie nie 
spełnia wymagań norm w 
zakresie mocy zaburzeń 
radioelektrycznych 
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Data 
wydania 
decyzji 

administra
cyjnej 

Rodzaj wydanej 
decyzji 

administracyjnej 
Nazwa wyrobu Producent Wprowadzający 

do obrotu 
Przeznaczenie 

wyrobu 
Zakres naruszeń wymagań 

zasadniczych 

 
 

sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
31 sierpnia 2007 r. 
wydana została decyzja 
o przedłużeniu zakazu 
do czasu zakończenia 
postępowania 
administracyjnego. 

2006-11-23 Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
W stosunku do 
wprowadzającego wyrób 
do obrotu, w wyniku 
postępowania 
administracyjnego 
24 maja 2007 r. wydana 
została decyzja 
nakazująca wycofanie 
wyrobu z obrotu (na 
podst. art. 41c ust. 3 pkt 
1 i ust. 9 ustawy) 

Lampa plazmowa 
płaska 
KOTRONIC 
Nr modelu: PP-6 

Kotronic Special 
Products B.V. 
z siedzibą w 
Holandii 

Kotronic Special 
Products B.V. 
z siedzibą w 
Holandii 

Oświetlanie 
pomieszczeń 

Badane urządzenie nie 
spełnia wymagań normy w 
zakresie napięcia zaburzeń 
na zaciskach sieciowych 

2007-04-23 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 

CB Radio COBRA 
19X Iv 

Brak danych o 
producencie 
Kraj pochodzenia 
wyrobu: Chiny 

Protrade 
Wojciech 
Kaniewski z 
siedzibą w 

Łączność radiowa Niespełnienie wymagań 
normy zharmonizowanej w 
zakresie: 
- emisji niepożądanych 

nadajnika 
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Data 
wydania 
decyzji 

administra
cyjnej 

Rodzaj wydanej 
decyzji 

administracyjnej 
Nazwa wyrobu Producent Wprowadzający 

do obrotu 
Przeznaczenie 

wyrobu 
Zakres naruszeń wymagań 

zasadniczych 

nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
Obecnie toczy się 
postępowanie 
administracyjne. 
05 lipca 2007 r. wydana 
została decyzja o 
przedłużeniu  zakazu do 
czasu zakończenia 
postępowania 
administracyjnego. 
 

Konstancinie - 
Jeziorna 

- częstotliwości nadajnika 
podczas załączania i 
wyłączania 

- selektywności 
sąsiedniokanałowej 
odbiornika 

- tłumienia intermodulacji 
odbiornika 

- odchyłki częstotliwości 
nadajnika. 

04-06-2007 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
Obecnie toczy się 
postępowanie 
administracyjne. 
08 sierpnia 2007 r. 
wydana została decyzja 
o przedłużeniu  zakazu 
do czasu zakończenia 
postępowania 
administracyjnego. 
 

Suszarka do 
włosów Akira HD 
11I 

Brak danych Athletic AGD Sp. z 
o. o. 

Suszenie włosów   normy zharmonizowanej w 
mocy zaburzeń. 

05-07-2007 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 

Świetlówka 
energooszczędna 
LUMAX 2U        

Intertrade-Patio 
Sp. z  o. o.  z 
siedzibą w Łodzi 

Intertrade-Patio 
Sp. z  o. o.  z 
siedzibą w Łodzi 

Oświetlenie 
pomieszczeń 

Niespełnienie wymagań 
normy zharmonizowanej w 
zakresie dopuszczalnych 
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Data 
wydania 
decyzji 

administra
cyjnej 

Rodzaj wydanej 
decyzji 

administracyjnej 
Nazwa wyrobu Producent Wprowadzający 

do obrotu 
Przeznaczenie 

wyrobu 
Zakres naruszeń wymagań 

zasadniczych 

konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
04 września  2007 r.   
wydana została decyzja 
nakazująca wycofanie 
wyrobu z obrotu (na 
podst. art. 41c ust. 3 pkt 
1 i ust. 9 ustawy) 
 

15 WATT poziomów napięcia zaburzeń 
na zaciskach sieciowych. 

09-08-2007 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
 

Świetlówka 
energooszczędna 
Leuci Sfera 5W   
E14 Sfera 5W 

Leuci S. p. A.  – 
ITALY  

Leuci S. p. A.  – 
ITALY 

Oświetlenie 
pomieszczeń 

Niespełnienie wymagań 
normy zharmonizowanej w 
zakresie dopuszczalnych 
poziomów napięcia zaburzeń 
na zaciskach sieciowych. 

09-08-2007 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 
sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
 

Świetlówka 
energooszczędna 
Leuci Olivia 7W   
E14 Olivia 7W 

Leuci S. p. A.  – 
ITALY 

Leuci S. p. A.  – 
ITALY 

Oświetlenie 
pomieszczeń 

Niespełnienie wymagań 
normy zharmonizowanej w 
zakresie dopuszczalnych 
poziomów napięcia zaburzeń 
na zaciskach sieciowych. 

04-05-2007 
 
 

Zakaz dalszego 
przekazywania wyrobu 
użytkownikowi, 
konsumentowi i 

Elektroniczny 
sterownik typu 
Euro-Termostat 
marki K&A 

AMICUS SK, s. r. 
o. z siedzibą na 
Słowacji - Skalica 

AMICUS SK, s. r. 
o. z siedzibą na 
Słowacji - Skalica 

Regulacja temperatury Niespełnienie wymagań 
normy zharmonizowanej w 
zakresie odporności na 
wyładowania 
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Data 
wydania 
decyzji 

administra
cyjnej 

Rodzaj wydanej 
decyzji 

administracyjnej 
Nazwa wyrobu Producent Wprowadzający 

do obrotu 
Przeznaczenie 

wyrobu 
Zakres naruszeń wymagań 

zasadniczych 

sprzedawcy na okres 
nie dłuższy niż 2 
miesiące (na podstawie 
art. 40k ust. 1 ustawy) 
Obecnie toczy się 
postępowanie 
administracyjne. 
03 września 2007 r. 
wydana została decyzja 
o przedłużeniu  zakazu 
do czasu zakończenia 
postępowania 
administracyjnego. 
 

Elektronik, model 
HP-510 

elektrostatyczne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data aktualizacji:  
2007-09-05 
 
 
Opracowanie: 
Urząd Komunikacji Elektronicznej, Departament Kontroli i Egzekucji, Wydział Nadzoru Rynku Wyrobów 
 


